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Fredagsbrev 12. januar 2018 (www.fritime.dk) 
 
Klasseinfo 

Fælles Byggeplaner 
Vi planlægger tilbygninger til børnehave og fysiklokale i det kommende år. Derfor 

vil vi gerne invitere interesserede forældre med i en arbejdsgruppe, der kan komme 

med gode ideer/tanker og overvejelser til projekterne, Arbejdsgruppen har allerede to 

medlemmer Søren Rasmussen og Morten Svane Bech. Har du tid lyst og lejlighed til 

at give dit besyv med, så smid en mail retur eller kontakt Søren eller Morten.   

   

Afskedsreception 

• Gerda blev sendt på velfortjent otium af kolleger og forældre i fredags. Tak 

for en stor indsats. Vi ønsker hende alle held og lykke fremover. 

 
Skirejse i den kommende uge for 8. – og 9. årg. 

• Marianne, Kim, Britt og Frank er med på skirejsen i næste uge. Det betyder, 

at der kommer lidt rokeringer med andre lærere til de klasser, der er hjemme. 

 

Hovedrengøring 

• Der er hovedrengøring lørdag d. 3. februar kl. 8.30-13. Lister over dem, der 

står for tur er vedhæftet fredagsbrevet. Der er morgenmad fra kl. 8.30 til 9. 

Herefter arbejder vi videre til ca. kl. 13. 

 

Foredrag om robuste børn 

• Torsdag d. 1. marts har foredragsudvalget lavet en aftale med John Halse 

(tidligere formand for Børns Vilkår) om komme til Mors og holde et foredrag 

for alle interesserede. Det bliver arrangeret i samarbejde med Folkekirkens 

Familiesstøtte. I få nærmere besked, men sæt et X 1. marts ved aftenstid. 

 

Opdaterede telefonlister 

• Der er vedhæftet nye telefonlister til ugens fredagsbrev. 
Indskoling Skole-hjemsamtaler 

• 1. årg. mandag d. 19. februar 

• 2. årg. torsdag d. 22. februar 

• 0. årg. kommer snarest. 
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Mellemtrin 3. årg. 

• Mail sendt med tider til skole-hjemsamtaler 

6. årg. 

• Skolehjemsamtaler onsdag d. 28. februar 

Overbygning 7. årg. Skills i Herning fredag d. 19/1 kl. 7.50-15.30 

• Fredag tager de med Thomas til Herning for at se det store arrangement som 

erhvervsskolerne har sat op og for at bakke eleverne fra 8. klasse ideres forsøg på at 

vinde finalen i Skills. Læs mere om Skills her:  

https://skillsdenmark.dk/dm-i-skills/  

8. – 9.  skirejse 

• Vi tager på skirejse til Støten i Sverige lørdag d. 13/1 til fredag d. 19/1.  

• Mandag d. 22. januar afspadserer de sammen med lærerne. 

 8. årg.  Skolesundhedspleje 

• Mandag d. 22.- og onsdag d. 24. januar er der sundhedsundersøgelser 

 

 

 

SFO 
Skøjtetur 

2. klasse skal huske at sidste frist for tilmelding til skøjtetur er tirsdag d. 16/1. OBS bussen kører fra 

skolen kl. 13.30 og vi er på skolen igen kl. 16.30. 

 

Tweens 
Husk tilmelding for Tweens til skøjtebane er senest den 16/1. OBS bussen kører fra skolen kl. 13.30 

og vi er på skolen igen kl. 16.30. 

 

Madplan uge 3: 

Tirsdag: skinketoast 

Onsdag. Rugbrød 

Torsdag: grovbrød 
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Vinterferie uge 7 
Tilmelding til pasning i vinterferien 

 

Navn:__________________________ 

 

Fri hele ugen_____ 

 

Mandag d 12/2 fra kl.____ til kl._____ 

 

Tirsdag d. 13/2 fra kl._____til kl.____ 

 

Onsdag d. 14/2 fra kl._____til kl._____ 

 

Torsdag d. 15/2 fra kl. _____til kl._______ 

 

Fredag d. 16/2 fra kl.______ til kl._______ 

 

Tilmeldingen afleveres senest fredag d. 26. januar i SFO’en. Der hænger ligeledes en 

tilmeldingsseddel på opslagstavlen i garderoben. 

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra alle, også hvis dit barn holder fri. 

Der er lukket for senere tilmelding. 

 

 
 

God weekend 

Frank 
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